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Resumo: A economia goiana, especialmente até o final da década de 1980, 
caracterizou-se por um perfil majoritariamente agropecuário. Tal fato resultou da 

permanência de estruturas de produção e de um modelo de integração subordinado ao 

sudeste brasileiro, como podemos verificar da leitura de Estevam (1998) e Silva 

(2007). A partir da década de 1980, influenciado por vários processos, o setor de 

serviços começa a se destacar na composição do Produto Interno Bruto estadual e na 

geração de postos de trabalhos. Kon (1992) destaca que a expansão do setor terciário é 

uma das mais importantes mudanças introduzidas no século XX, uma vez que esse setor 

engloba vários segmentos econômicos, desde o comércio varejista e atacadista, os 

transportes, o turismo, as comunicações, as instituições financeiras, os aluguéis, a 

administrações públicas, entre outras atividades. O setor de serviços, portanto, 

configura-se como um importante setor para as economias. É nesse contexto que alguns 

municípios goianos intensificaram a exploração de um conjunto de atividades 

econômicas terciarias relacionadas ao turismo, seja ecológico, rural, religioso, histórico 

ou de negócios etc. Este artigo tem como objetivo apresentar as contribuições do setor 

de  turismo à economia municipal de seis municípios goianos, (Pirenópolis, Aruanã, 

Caldas Novas, Rio Quente, Alto Paraiso, Cidade de Goiás), considerando o recorte 

temporal de 2010 a 2011. Para isso procurou-se caracterizar estes municípios 

socioeconomicamente e dimensionar a participação do segmento turístico em termos de 

pessoal ocupado e participação na composição das receitas tributárias municipais. A 

metodologia usada na pesquisa assentou-se na pesquisa bibliográfica sobre geografia 

econômica e turismo em Goiás  com destaque para os trabalhos desenvolvidos por 

Arrais (2012), Almeida (2009), Carvalho (2010) e Rangel & Oliveira (2010), e na 

pesquisa de dados secundários referentes às atividades terciárias, divulgados pelos 

órgãos oficiais IBGE e MTE. Como resultado busca-se demostrar o impacto das 

atividades turísticas na economia municipal dos municípios selecionados.  

 

Palavra - Chaves: Geografia econômica. Turismo. Municípios Goianos. 
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 Este artigo apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa Turismo e Economia: análise 
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Caracterização das áreas de pesquisa 

A economia goiana, especialmente até o final da década de 1980, caracterizou-se 

por um perfil majoritariamente agropecuário. Tal fato resultou da permanência de 

estruturas de produção e de um modelo de integração subordinado ao sudeste brasileiro, 

como podemos deduzir da leitura de Estevam (1998), Silva (2007), Salgado (2010) e 

Arrais (2012). A partir da década de 1990, alguns processos apontam para a mudança 

gradativa desse perfil econômico, dentre os quais destacamos: o amadurecimento da 

infraestrutura de circulação e estocagem, a industrialização de produtos primários, como 

grãos e carnes, programas de incentivos fiscais e fortalecimento do setor de serviços 

urbanos, especialmente nos municípios mais populosos, como Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde etc. 

É nesse contexto que alguns municípios intensificaram a exploração de um 

conjunto de atividades econômicas terciárias relacionadas ao turismo, seja ecológico, 

rural, religioso, histórico ou de negócios etc. Os atributos ecológicos e históricos do 

território goiano, reconhecidos por políticas governamentais na escala estadual (Goiás, 

2008) e Federal (Brasil, 2008), colocaram, definitivamente, o planejamento turístico na 

agenda de preocupação de gestores, comunidades territorialmente organizadas e 

pesquisadores, como podemos confirmar em publicações de Almeida (2009), Carvalho 

& Barbosa (2010), Godinho & Oliveira (2010). Seguindo essa linha de raciocínio é 

possível identificar, dentre os 246 municípios goianos, municípios cuja atividade 

turística é mais expressiva regionalmente. Dentre estes, destacam-se Alto Paraiso de 

Goiás, Pirenópolis, Caldas Novas, Rio Quente, Cidade de Goiás e Aruanã. Em comum 

entre esses municípios, além de certa semelhança no perfil demográfico, esta a relação 

com os fatores ambientais, como hidrografia e relevo e o patrimônio histórico, com 

sítios urbanos e a arquitetura que remontam ao período colonial. Na tabela 1 apresenta-

se uma síntese de informações sobre estes municípios.   

 

Tabela 1 – Informações sobre os municípios turísticos selecionados – Goiás (2010) 

Município 
População 2010 Área Densidade 

Demográfica 

Distância em Km 

Total Urbana Rural (Km2) Goiânia Brasília 

Alto Paraíso de Goiás  6.885 5.219 1.666 2.593,90 2,65 420 230 

Aruanã 7.496 6.178 1.318 3.050,30 2,46 324 446 

Caldas Novas 70.473 67.714 2.759 1.589,52 44,16 170 332 

Cidade de Goiás 24.727 18.638 6.089 3.108,01 7,96 149 328 

Pirenópolis 23.006 15.563 7.443 2.227,79 10,43 124 145 

Rio Quente 3.312 2.839 473 256,74 12,94 178 315 

Fonte: IBGE (2011) 

 



Os municípios selecionados possuem situações geográficas diferenciadas em 

relação ao território goiano, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista 

ambiental. Alto Paraíso, Aruanã e Rio Quente, muito embora com perfil demográfico 

semelhante, apresentam situações espaciais, do ponto de vista do turismo, diferenciadas. 

Alto Paraíso, conhecido pelo caráter cênico das formações rochosas e da abundância de 

água, destaca-se pelo turismo ecológico e cultural.  O calendário turístico de Aruanã 

depende, diretamente, do regime de águas do rio Araguaia, com pico nos mês de julho. 

Já Rio Quente é conhecida pela presença de águas termais, fato que também impulsiona 

o turismo de Caldas Novas. Já a Cidade de Goiás guarda, além da nostalgia de capital, 

patrimônio histórico ligado ao patrimônio colonial. Todos esses municípios estão sob 

influencia de uma rede de cidades polarizadas por Goiânia e Brasília, o que favorece a 

demanda para esses destinos.   

É uma prática comum em diferentes municípios brasileiros, tal como ocorre em 

Goiás de maneira geral e, em particular, nos municípios foco da análise, a possibilidade 

de conversão de predicados naturais, históricos e/ou culturais em atrativos turísticos, de 

forma a incrementar renda para os municípios, uma vez que o turismo é considerado, 

via de regra, uma atividade econômica em expansão. Contudo, dado as características 

demográficas e econômicas e, fundamentalmente, as dificuldades de compreensão da 

atividade turística, torna difícil a mensuração do impacto da atividade turística, tarefa 

que exige, antes de tudo, uma proposição metodológica.  

 

Aspectos metodológicos  

  

Mensurar os impactos de uma atividade produtiva na economia, especialmente 

na escala municipal, não é tarefa fácil. Quanto de se trata de uma atividade com 

capilaridade, como o setor de serviços de forma geral e o turismo, de forma particular, 

as dificuldades não diminuem. Em relação as dificuldade de avaliar o impacto 

econômico do turismo, Urry (2001), coloca: 

É problemático avaliar o impacto econômico exercido por quaisquer 

iniciativas tendo em vista o turismo. Isso resulta da dificuldade de se avaliar 

o assim denominado efeito multiplicador. Se refletirmos sobre a questão da 

geração de rendas, o impacto da expansão do turismo não poderá ser avaliado 

simplesmente em termos de que parcela da renda se deve aos gastos dos 

´turistas´em hotéis, acampamentos, restaurantes, pubs, etc. (2001, p.158) 

 

 A reflexão de Urry (2001) expõe as dificuldades de fragmentar uma atividade, 

por excelência, sistêmica. Mesmo quando definido o setor de turismo e a cadeia que lhe 



sustenta, as dificuldade parecem não cessar. Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) 

lembram que os esforços para definir a atividade turística não podem desprezar o 

turista, as empresas fornecedoras de bens e serviços, o governo da área ou comunidade 

anfitriã. Além das questões apontadas, ainda poderíamos indicar, como complicador, os 

passivos ambientais da atividade, especialmente quando se trata dos grandes 

empreendimentos hoteleiros e de lazer. O fato é que, mesmo com as dificuldades, esse 

empreendimento passa, em primeiro lugar, pela definição do setor de turismo. A OMT 

(Organização Mundial do Turismo) define turismo assim: 

El turismo esun fenómeno social, cultural y económico relacionado 

conelmovimiento de las personas a lugares que se encuentranfuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominanvisitantes (que pueden 

ser  turistas o  excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de lascualesalgunasimplicanun gasto turístico. 

 

A definição da esfera da atividade acompanha a tradicional definição de turista 

como aquele cuja estadia é menor que um ano e maior que um dia, o que centra para os 

meios de hospedagem, como bem definido pela OMT. Nesse universo, portanto, os 

meios de hospedagem são centrais na análise. Certamente, tal perspectiva é interessante, 

já que o fato de permanecer por algum atrativo já indica uma serie de demandas 

complementares, especialmente transporte e alimentação. Esse pool de atividade, e isso 

não podemos perder de vista, tem relação com as transformações espaciais, culturais e 

sociais, bastando para isso analisar a distribuição da infraestrutura urbana e o uso e 

ocupação do solo em municípios com destacado perfil turista.  

É oportuno ressaltar que estamos tratando do chamado turismo doméstico, de 

maior dificuldade de mensuração que o turismo internacional, como bem anotaram 

Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert e Wanhill (2007). De modo geral podemos identificar 

dois caminhos possíveis para compreensão dos impactos da atividade turística para os 

municípios. O primeiro refere-se à capacidade de a atividade contribuir, por meios de 

impostos, para as finanças municipais.  O segundo refere-se ao impacto na geração de 

renda, tendo o emprego nas atividades turísticas como principal indicador, perspectiva 

explorada por Carvalho (2011). Seguindo esse caminho, o exercício passou por 

comparar o impacto da atividade turística naqueles municípios cuja atividade turística, 

avaliada pelo fluxo de turistas e equipamentos de hotelaria, são destacada no estado de 

Goiás. Nesse ponto elegemos dois grupos possíveis de impactos. O primeiro é nas 

finanças municipais, fundamentalmente o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 



Natureza) e o IPTU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana).
2
 Muito embora seja 

difícil a fragmentação dos dois impostos, de modo a determinar qual a parcela de receita 

oriunda do turismo, pensamos que seja um exercício razoável, especialmente porque os 

municípios com destacada participação da atividade. O ISSQN engloba uma série de 

serviços, geralmente descritos nos diferentes Códigos Tributários Municipais, que 

envolvem a cadeia do turismo. Essa receita, especialmente nos municípios de menor 

expressão demográfica, é bastante marginal, já que as transferência federais e estaduais 

ocupam a centralidade nas receitas municipais, fato destacado por Arrais (2012). O 

IPTU, também presente, resulta do impacto do setor de hospedagem e alimentação. A 

densidade desses setores implica em uso do solo e, em alguns casos, tributação 

diferenciada. Geralmente, a receita do IPTU é mais concentrada naqueles municípios 

com concentração de meios de hospedagem.  

 

Quadro 01 – Estrutura metodológica para coleta de dados  

IMPACTO INDICADOR Fonte 

Finanças municipais ISSQN (Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza) 

Tribunal de Contas dos Municípios  

IPTU (Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana) 

Geração de empregos  Emprego formal RAIS/MTE 

 

Enfim, a pesquisa permitiu refletir, ao mesmo tempo, sobre o impacto na 

economia municipal da atividade turística e as transformações na paisagem urbana.  

 

Discussão dos resultados  

 

Umas das formas de mensurar o impacto econômico da atividade de turismo nos 

municípios receptores é a análise da estrutura econômica destes locais. Em geral 

verificada por meio do PIB, dando destaque para o setor de serviços, onde estão 

englobadas as atividades ligadas ao turismo (alojamento, alimentação, transporte, lazer 

etc.). Vejamos a estrutura econômica dos munícipios turísticos em Goiás. Tabela 2.  

 

                                                             

2 Como consta na Constituição Federal de 1988: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos 

sobre:I propriedade predial e territorial urbana; II transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III vendas a varejo de combustíveis líquidos e 

gasosos, exceto óleo diesel. IV serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, I, b, 

definidos em lei complementar. 

 



Tab. 2 - Municípios turísticos de Goiás - Composição do Produto Interno Bruto, 2010 (R$ mil). 

Município PIB Total Agropecuário Indústria Serviços Impostos 

Alto Paraiso 53.832,32 14.236,73 5.002,50 32.078,06 2.515,04 

Aruanã 86.019,90 35.582,17 6.837,69 40.457,62 3.142,43 

Caldas Novas 856.443,03 51.297,44 247.044,13 497.064,91 61.036,56 

Goiás 243.159,09 74.853,22 29.585,47 126.228,76 12.491,64 

Pirenópolis  172.291,85 45.748,91 19.330,38 99.762,53 7.450,03 

Rio Quente  55.958,04 6.086,25 7.756,16 25.195,93 16.919,70 

Fonte: SEPLAN/Sepin. Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento/Superintendência de 

Estatística, Pesquisa e Informação. (2013) 

Como verifica-se o setor de serviços sempre destaca-se na composição do 

produto interno dos munícipios.  A leitura do PIB, embora possibilite reconhecer a 

participação do setor de serviços na estrutura econômica, não revela o verdadeiro peso 

das atividades turísticas no local, já que o setor é bastante heterogêneo, abrange desde 

pequenas empresas familiares até grandes redes de prestação de serviços e comércio 

varejistas e atacadistas, além de seu desempenho também está relacionado com os 

demais setores, pois é um fornecedor de insumos tanto para a indústria como para a 

agropecuária. 

Portanto, a análise do peso do setor de turismo requer uma observação a nível 

microeconômico dos municípios. Como os dados de produção não são divulgados em 

nível de empresa, o caminho possível para a aproximação da realidade é a leitura das 

receitas tributárias municipais que são influenciadas pelas atividades turísticas. De 

acordo com a constituição brasileira três são os impostos de competência dos 

municípios, são eles, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ITBI (Imposto de 

transferência de Bens Intervivos) e o ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer 

natureza).   

O ISSQN é o principal imposto municipal que incide sobre atividades turísticas. 

Este tributo que incide sobre as a prestação de serviços realizado por empresas ou 

profissionais autônomos, sua base de calculo é o preço do serviço realizado, respeitando 

a alíquota máxima de 5% conforme Constituição Federal de 1988. Portando, a 

arrecadação de ISSQN reflete o desempenho da economia de serviços. É uma receita 

que vária de acordo com o momento econômico do município, em município turístico é 

observado grande variação na arrecadação deste tributo dado a sazonalidade típica da 

atividade turística, como observa-se na tabela 3.  

 

 

 



Tabela 3 - Municípios Turísticos em Goiás. Arrecadação de ISSQN Jan/Dez de 2010 (R$) 

 
Alto Paraiso Aruanã Caldas Novas Goiás Pirenópolis Rio Quente 

Janeiro  8.156 18.094 397.972 87.404 50.354 287.138 

Fevereiro 14.004 20.638 399.622 59.226 42.093 37.368 

Março 8.685 15.574 507.683 53.088 65.013 838.165 

Abril 11.291 8.838 394.055 49.877 41.096 207.425 

Maio 11.229 7.397 460.017 70.686 44.710 357.509 

Junho  9.837 35.527 413.938 38.065 47.026 238.646 

Julho 18.772  8.447 472.182 38.482 90.098 369.516 

Agosto 7.388 21.984 551.092  35.190 49.636 547.703 

Setembro 64.536 72.178 601.936 41.931 58.250 401.944 

Outubro 6.924 31.057 448.725 43.163 57.838 347.529 

Novembro 18.446 43.391 529.097 59.290 78.434 287.947 

Dezembro 25.324 34.441 568.905 65.147 60.921 443.201 

Total  186.599,44 309.120,20 5.745.224,32 606.359,41 685.468,49 4.364.092,66 

Fonte: TCM - Tribunal de Contas dos Municípios – Goiás (2013) 

Como verifica-se na maioria dos casos os meses de maior arrecadação coincide 

com temporadas de férias, meses com feriados prolongados como carnaval e os meses 

subsequentes, já que o imposto pode ser pago até o 25º dia útil do mês seguinte ao da 

prestação do serviço. O destaque é para os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, 

este dois municípios apresentam maiores arrecadações e mais homogeneidade dessa 

receita não registrando grande diferença relativa entre o maior e o menor valor 

arrecadado.  Este fato deve se a especialização turística destes municípios baseadas no 

aproveitamento de águas termais, por meio da construção de parques aquáticos e resorts, 

que oferecem uma gama diversificada de atividades que podem ser aproveitadas em 

qualquer período do ano.  

Os municípios com menor arrecadação, casos de Alto Paraiso e Aruanã, são os 

que dependem de condições climáticas para o desenvolvimento de suas atividades, no 

caso de Alto Paraíso o tempo muito chuvoso impede a visitação ao Parque Chapada dos 

Veadeiros, sua principal atração e Aruanã que depende da baixa das águas do Rio 

Araguaia para formação das praias visitadas pelos turistas.  

 Em relação às receitas totais dos municípios, com exceção de Rio Quente, o 

ISSQN não representa grande participação na composição no montante total arrecadado. 

Mas, apresentam uma importante participação na arrecadação tributária dos municípios, 



configurando-se junto com o IPTU uma das principais fontes de receita tributária.
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Observe a tabela 4. 

Tabela 4 - Participação do ISSQN e IPTU na composição em % da arrecadação total e arrecadação 

tributária - Municípios Turísticos de Goiás 2010 e 2011. 

Municípios 

% em Relação à arrecadação total. % em relação à arrecadação tributária 

IPTU ISSQN IPTU ISSQN 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Alto Paraiso  2,65 2,46 1,19 1,82 34,08 29,69 15,30 21,99 

Aruanã 3,28 3,30 1,73 1,63 35,14 26,23 18,55 12,94 

Caldas Novas  8,04 10,89 8,25 8,27 26,78 35,61 27,46 27,03 

Goiás 2,40 3,12 3,06 3,45 17,82 22,40 22,74 24,76 

Pirenópolis  1,53 1,36 2,47 2,92 19,72 13,66 31,71 29,38 

Rio Quente  4,89 3,13 27,11 21,58 12,59 10,62 69,72 73,17 

Fonte: TCM - Tribunal de Contas dos Municípios - Goiás (2013) 

 Conforme já alertou Arrais et al (2012), os impostos que versam sobre a 

propriedade territorial dependem de certo grau de burocratização dos municípios, além 

da definição do perímetro urbano e atualização da planta de valores além de se 

considerar a presença de áreas consolidada de urbanização, o grau de verticalização e as 

diferenças nas alíquotas aplicadas. Todos estes fatores vão influência no montante 

arrecado com este imposto. No caso dos municípios analisados o que se verifica é uma 

grande diferença nos valores arrecadados, em parte influenciada pelo número de 

habitantes, com exceção para o município de Rio Quente, que mesmo com população 

menor apresentou, em ambos os anos, arrecadação superior a dos municípios de Alto 

Paraiso e Pirenópolis, conforme verifica-se na tabela 5. 

Tabela 5 – Arrecadação de IPTU 2010 – 2011, Municípios Turísticos de Goiás. 
Município  2010 2011  IPTU por HAB (urb.) em 2010 

Alto Paraiso  415.626,30 334.682,22 R$ 79,63 

Aruanã 585.553,61 583.236,70 R$ 78,11 

Caldas Novas  5.602.882,69 8.585.260,24 R$ 79,50 

Goiás 475.291,76 702.724,77 R$ 19,21 

Pirenópolis  426.238,65 372.001,25 R$ 18,52 

Rio Quente  787.992,93 553.949,84 R$ 237,00 

Fonte: TCM - Tribunal de Contas dos Municípios – Goiás (2013) 

A tabela 5 apresenta o valor médio que cada habitante da área urbana paga de 

IPTU, como verifica-se, Pirenópolis registra o menor valor e Rio Quente o maior. Esta 

diferenciação pode ser explicada pela forma como é cobrado o IPTU a partir do uso do 

imóvel. O valor mais elevado de Rio Quente justifica-se, conforme é apresentado no 

código tributário do município, pela existência de alíquota diferenciada para imóveis 
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 A arrecadação total é a soma dos valores arrecadados em impostos e tributos mais as transferências 

estaduais (ICMS, IPVA) e federais (FUNDEB, PAC, ITR, FPM) entre outros. A arrecadação tributária e a 

soma dos impostos municipais (IPTU, ITBI, ISSQN, e taxas de funcionamento diversas) 



destinados a exploração de atividades econômicas o que incluir os inúmeros 

apartamentos e flets destinados ao aluguel para turistas e pela intensa verticalização do 

município.   

Sob a ótica da geração de empregos os números acompanham o desempenho 

observado para a arrecadação de impostos, ou seja, os municípios com os melhores 

equipamentos turísticos e menos sujeitos a sazonalidades são os maiores geradores de 

empregos no setor de serviços e têm em atividades especificas do turismo seus maiores 

estoque de empregos, são os casos de Caldas Novas e Rio Quente, como observa-se no 

quadro 02.  

 

Quadro 02 - Municípios Turísticos de Goiás - Empregos formais por setor e categorias de 

maior estoque de empregos – 2011 

Município 

Nº de empregos formais por setor* 

Categorias com maiores 

estoque de emprego 

In
d
. 

d
e 

tr
an

s.
 

E
x
tr

at
iv

a 

m
in

er
al

  

C
o
n
st

. 
C

iv
il

 

C
o
m

ér
ci

o
 

S
er

v
iç

o
s 

A
d
m

. 

p
ú
b
li

ca
, 

A
g
ro

p
ec

. 

Alto Paraiso 15 - 2 128 313 327 207 

Professor do ensino básico 

Trabalhador do serviço de 

limpeza e conservação de 

áreas públicas.  

Aruanã 40 - 10 110 52 391 462 

Trabalhador agropecuário em 

geral 

Encarregado geral de 

operações de conservação de 

vias permanentes  

Caldas 

Novas  
621 67 1.164 3.770 8.342 2.851 372 

Vendedor de comércio 

varejista 

Auxiliar de escritório e 

camareiro de hotel 

Goiás 330 86 265 557 549 795 444 

Trabalhador agropecuário em 

geral 

Assistente administrativo 

Pirenópolis  353 22 99 524 711 781 276 

Assistente administrativo 

Trabalhador de serviços de 

limpeza e conservação de 

áreas publicas 

Rio Quente  27 - 09 112 2.298 396 42 

Garçom, camareiro de hotel.  

Cozinhador de frutas e 

legumes  

* Número de empregos formais em 31 de dezembro de 2011. Grifo nosso 

Fonte: MTE Ministério do trabalho em emprego (2012) 

 

 No quadro chama a atenção o número de empregos formais registrados no 

município de Rio Quente, no total de 2.884, para uma população de adultos de 2.375 



pessoas.
4
 Fato que nos revela que parte do contingente de trabalhadores provém de 

cidades vizinhas ao município. Pela proximidade geográfica e fácil acesso por 

transporte público, acredita-se que o município de Morrinhos forneça boa parte destes 

trabalhadores, principalmente para Resort localizado no Município, que sozinho 

emprega mais de 1200 funcionários diretos. O número de empregos no comércio e nos 

serviços de Caldas Novas também é influenciado pela presença dos diversos clubes e 

hotéis no município.  

 O número de empregos no setor de serviços registrados em Aruanã, o mais 

baixo, reflete uma característica já apresentada por Carvalho (2011), pouca 

infraestrutura voltada para o turismo e pelo alto grau de informalidade presente no local. 

 

Conclusão  

 

 Estudar o impacto econômico da atividade turística nas econômicas municipais é 

um importante exercício acadêmico e para gestores municipais, pois como já alertado 

por Carvalho (2011, pág. 114) “O turismo, enquanto atividade socioeconômica é 

produtor de impactos capazes de transformar a realidade das localidades (...) além de 

implicações na organização geográfica das localidades em que se instala.” Do ponto de 

vista das economias municipais seu principal impacto pode ser visto no aumento da 

arrecadação de impostos e na geração de empregos formais.  

A análise do turismo, porém esbarra na dificuldade de mensuração de valores 

gerados pelas atividades necessárias a realização do turismo, o que leva a necessidade 

do desenvolvimento de metodologias que possam, pelo menos em partes, superar tais 

dificuldades. Este foi o proposito deste artigo, que buscou apresentar uma proposta 

metodológica de exame das atividades turística, tendo como referencia empírica seis 

municípios do estado de Goiás, Alto Paraiso, Aruanã, Caldas Novas, Goiás, Pirenópolis 

e Rio Quente. 

A proposta metodológica assentou-se no o exame das finanças municipais 

buscando a fragmentação das receitas do poder executivo com objetivo de reconhecer 

qual o peso dos principais impostos que incide sobre as atividades de turismos e na 

coleta de dados referentes à geração de empregos formais.  

 Em relação às finanças municipais constatou se que as transferências de Fundos 

Federais e Estaduais ainda são os principais recursos para a manutenção dos munícipios 

                                                             
4 População de 15 a 69 anos. Dados do Censo Demográfico do IBGE (2011) 



principalmente os de menos população ou com atividades turísticas mais sensíveis a 

influência climáticas, porém os municípios dotados de melhores estruturas destinadas ao 

turismo, como grandes resorts e parte hoteleiros diversificado são os que conseguem 

maior eficiência na arrecadação de tributos ligados as atividades de turismo (ISSQN e 

IPTU), valores que podem chegar a mais de 30% da receita municipal, como é o caso do 

município de Rio Quente que conta com um dos maiores resort aquático do Brasil. 

Verificou-se na pesquisa que os municípios dotados de melhor infraestrutura 

para o turismo também apresentaram os melhores números relacionados à criação de 

empregos formais.  

Enfim a leitura da composição das receitas municipais e da geração de empregos 

pode ser reconhecida como um importante procedimento metodológico para 

compreender o impacto das atividades turísticas nas econômicas municipais, pois com a 

fragmentação das receitas é possível perceber o perfil econômico dos municípios, e a 

geração de empregos é um importante indicador de geração e distribuição de renda.  
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